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القاهرةـ  كونا: أعلن االمني العام للملتقى االعالمي 
العربي ماضي اخلميس ان الكويت ستســــتضيف 
في الـ 25 من أبريــــل املقبل »ملتقى االعالم العربي 
الســــابع« حتت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء 

الشيخ ناصر احملمد.
جاء ذلك في تصريح لـ »كونا« على هامش »امللتقى 
اإلعالمي العربي الثالث للشباب« املنعقد في جامعة 
القاهرة مبشاركة ما يزيد على ألفي طالب وطالبة من 

مختلف كليات االعالم في مصر والدول العربية.
واوضــــح اخلميس ان »ملتقــــى االعالم العربي 
السابع« يشارك فيه العديد من الشخصيات العربية 
البارزة الداعمة ملســــيرة االعالم العربي كما سيتم 
خالله تكرمي العديد من الشخصيات العربية البارزة 
واالعالمية الداعمة ملسيرة امللتقى. وأشاد بدعم ورعاية 

الكويت للملتقى االعالمي العربي، مشــــيرا الى ان هيئة امللتقى حققت 
منذ تأسيسها عام 2003 بفضل مساندة واشراف الكويت ودعمها ركيزة 
اساســــية في مجاالت االعالم املختلفة من خالل االنشطة العديدة التي 
يقيمها امللتقى. وحول امللتقى »العربي الثالث للشباب« أعرب اخلميس 
عن ســــعادته لتزامن انعقاده مع احتفاالت الكويت بأعيادها الوطنية، 
مشيرا الى ان امللتقى الذي يعقد للعام الثالث على التوالي بالتعاون مع 
جامعة الدول العربية وكلية االعالم بجامعة القاهرة يجمع عددا كبيرا 
من طلبة وطالبات أقسام االعالم باجلامعات العربية املختلفة. واوضح 

ان امللتقى في دورته احلالية يضم على مدى يومني 
أكثر من ورشة عمل تدريبية لشباب االعالميني العرب 
تدور حول »احلياد في وسائل االعالم« و»مستقبل 
االعالم بني التقليدي والرقمي« و»متطلبات ســــوق 
العمــــل االعالمي« واألخيرة حتــــت عنوان »االعالم 
والرأي العام مــــن يوجه اآلخر«. واضاف اخلميس 
انه يشــــارك في امللتقى عدد كبير من الشخصيات 
االعالمية البارزة من مصر والدول العربية، مشيرا 
الى ان الهدف االساســــي للملتقى هو تدريب شباب 
االعالميني العرب وحتقيق االستفادة لهم من خالل 
االحتكاك املباشر مع النخب االعالمية واساتذة االعالم 
وخلق اجواء من التعارف وتبادل املعلومات. ولفت 
اخلميس كذلك الى ان امللتقى ســــينظم في 21 ابريل 
املقبل بالتعاون مع مكتبة االسكندرية ملتقى »قادة 
االعالم العربي« مبشــــاركة عربية واســــعة. واوضح ان هيئة ملتقى 
االعالم العربي هيئة مســــتقلة بدأت كمبادرة إعالمية عام 2003 حتت 
مظلة جامعة الدول العربية بصفتها عضوا مرافقا للجنة الدائمة لالعالم 
العربي ومجلس وزراء االعالم العربي ما يكســــب الهيئة دورا أكبر في 
مجــــاالت االعالم املختلفة. يذكر أن امللتقى اإلعالمي العربي يهدف الى 
خلق مناخ إعالمي عربي استراتيجي وتطوير اخلطاب اإلعالمي العربي 
وفتح الباب أمام جميع التيارات بلغة حوار راقية وبأدوات تكنولوجية 

حديثة لرسم رؤية متطورة لالعالم العربي.

)أنور الكندري(عبدالرحمن بورحمة وعبدالرحمن الرشيدي ووليد اخلشتي خالل املؤمتر

ماضي اخلميس

الخميس: الكويت تستضيف 25 أبريل المقبل 
»ملتقى اإلعالم العربي السابع«

بورحمة: »إنجاز شباب« لتأهيل الناشئة
والطلبة للوظيفة خالل دراستهم الجامعية

ليلى الشافعي
اعلن مدير مشـــروع اجناز 
شباب عبدالرحمن بورحمة عن 
بدء انطالق املوسم الثاني ملشروع 
الذاتية  اجناز شـــباب للتنمية 
ووجه الشكر الى كل االحتادات 
املشاركة في املوسم الثاني ووعد 
اجلميع مبفاجآت في هذا املشروع، 
وذكر بورحمة ان هدف املشروع 
هو تأهيل الشـــباب والناشـــئة 
والطلبة للبيئة الوظيفية خالل 
دراســـتهم اجلامعيـــة والعمل 
النظرية  الدراســـة  على ربـــط 
باملهارات العملية وصقل مهارات 
الطلبة لالجنازات الوظيفية مع 
االطـــالع على جتـــارب واقعية 
ناجحة والتدريب على يد افضل 
املدربـــني في مجال العمل. وقال 
مدير شركة اجناز لالستشارات 
والتدريب عبدالرحمن الرشيدي 
ان هذا املشروع يهدف الى تنمية 
املعاني وتنمية النفوس ونريد 

من كل طالـــب ان يتخرج ليس 
فقط بشهادة اكادميية بل بشهادة 
مهارات تسويقية ومهارات نفسية 
ومهارات ادارية حتى ينجحوا في 
العملية، وشكر شركة  حياتهم 
زين علـــى رعايتها واثنى على 
جهودها كاملة في دعم الشباب 

وقال »موغريبة عليهم«.
من جانبه اكد مدير العالقات 
العامة في شـــركة زيـــن وليد 
اخلشتي ان شركة زين حترص كل 
احلرص على دعم الشباب اينما 
كانوا وقال: عندما طرحوا علينا 
هذا املشروع لم نتردد في دعمه 

خصوصا ان املتدربني ذوو خبرة 
وكفاءة ورأينا التميز في املشروع 
االول وخصوصا ان العمل قائم 
على شباب كويتي طموح ونحن 
دائما متواجدون لدعم املشاريع 
الشبابية و»اجناز شباب« مشروع 

يفتخر به كل كويتي.

كونوى يشيد بجمعية الهالل األحمر

حملة الشايجي تعتذر لعدم انطالق 
رحلة العمرة في عطلة المولد النبوي

جنيڤـ  كونا: اشاد رئيس االحتاد الدولي جلمعيات الصليب األحمر 
والهالل االحمر تاداتيرو كونوى امس بجمعيات الهالل األحمر والصليب 
األحمر العربية ملشاركتها الفعالة في رفع املعاناة عن املتضررين من 
الكوارث في جميع ارجاء العالم. واشار كونوى الى املشاركة الفعالة من 
جمعيات الهالل االحمر في الكويت واالمارات وقطر وسورية واملغرب 
ومصر وارسالها مساعدات وفرقا طبية الى هايتي في اعقاب الزلزال 
املدمــــر الذي ضربها في 12 من الشــــهر املاضي. وقال كونوى في اول 
مؤمتر صحافي له في جنيڤ عقب توليه منصبه في نوفمبر املاضي 
ان شبكة االيواء التي يترأسها االحتاد الدولي متكنت من توفير شكل 
من االيواء الى 430 الف نســــمة مضيفا انها ســــتعمل على املضي في 

عملها لتوفير ايواء عاجل الى نحو مليون و200 الف شخص.

تقدمت حملة الشــــايجي للحج والعمرة بخالص التهنئة للشعب 
الكويتي واالخوة املقيمني مبناســــبة املولد النبوي الشريف والعيد 

الوطني والتحرير.
واعرب مدير احلملة عبدالسالم الشايجي عن اعتذاره وأسفه جلميع 
االخوة املعتمرين املســــجلني لدى احلملة لرحلة عطلة املولد النبوي 
والعيد الوطني وعيد التحرير لعدم انطالق رحلة العمرة والتي كان 
مــــن املقرر حتركها االربعاء املاضي الى مكة املكرمة الســــاعة الثامنة 
صباحا وذلك لعدم التزام الشركة الناقلة املتعاقد معها بتوفير الباصات 
املتفق عليها وعددها 15 باصا موديل 2009 مرســــيدس وذلك وفقا ملا 
مت االتفاق عليه بني الطرفني واملؤيد بأمر االيجار الصادر من الشركة 
الناقلة مع العلم ان جميع املستحقات املالية مت تسديدها بالكامل قبل 
موعد الرحلة. وقال الشايجي »ان حملة الشايجي حتتفظ بحقها في 
اتخاذ جميع االجراءات القانونية الالزمة للحفاظ على سمعة احلملة 
التي شــــرفت بثقــــة حجاجها ومعتمريها يوما بعــــد يوم ملدة قاربت 
العشــــرين عاما والتي نعتز بها في خدمــــة ضيوف بيت اهلل احلرام 
وكذلك حقوق معتمرينا الكــــرام األدبية واملعنوية واملادية، كما نود 
ان نؤكد جلميع املعتمرين الذين شــــرفنا بهم أننا على امت االستعداد 
لتســــليم جميع حقوقهم املادية، وايضا العمــــل على تعويضهم عن 
االضرار التي جنمت من جراء هذا التأخير الذي تسببت فيه الشركة 

الناقلة وذلك بعد العمل على مقاضاتها.

في اغســـطس من عام 1982 حطـــت بي الرحال في 
ارض الكويت الول مرة وكانت محطة عبور الى اوروبا 
الشرقية لقضاء شهر العسل واقمنا في فندق »امليرديان« 
حسب اختيار اخي وصديقي الكويتي وها نحن نشد 
الرحال الى الكويت العزيزة مرة اخرى ولكن مصطحبني 
هذه املرة ثمرة ما بعد شهر العسل حيث يقع اختيارنا 
وباملصادفـــة على فندق »املاريـــوت جي دبليو« الذي 
ارجعنا للوهلة االولى من دخولنا فيه الى 28 سنة الى 
الوراء حيث هو الفندق نفسه الذي احتضننا في بداية 
تكوين تأسيس مملكتنا الزوجية احلميمية التي ترابط 
اول بنيانها املتني في هذا النزل الصغير الذي نسكنه 
اليوم ولكن مبســـمى آخر وهو املكان ذاته الذي بدأنا 
رســـم مالمح حياتنا واحالمنا فيه في كنف هذا البيت 
الكبير »الكويت« بكل مظاهر احلياة اجلديدة التي تضج 
حيوية ونشاطا وتطورا وازدهارا. واملصادفة االخرى 
اننا حني قررنا قضاء اجازة ربيع هذا العام الســـارية 
مفعولها حتى االسبوع املقبل مع »العيال« في الكويت 
لم يكن في حســـباننا انه ســـيصادف افراح الكويت 
بعيدها الوطني وهي الذكرى ذاتها التي عايشناها مع 

اولى قطوف ثمـــار زواجنا في عام 1986 وكانت زيارة حب وود لهذا البلد 
الطيب بأهله فانغمسنا مع اجواء الفرح التي عمت الكويت حينها ونثرت 
عبق روائحها اجلميلة االجواء العامة وهي ما رســـخت في اذهاننا طراوة 

تلك االجواء وذكراها العطرة التي نتذكرها ما حيينا.
بني ذكرى ايام شهر العسل االولى في الكويت وهذه الزيارة الترويحية 
اليوم تخللتها زيارات اخرى في مناسبات متغيرة منها ما هو سعيد ومنها 
ما يدمي القلب من ظروف االحداث السيئة الذكر وهي ذكرى الغزو الغاشم 
األليم حيث كنت من اوائل من دخلوا الكويت بعد التحرير مباشرة وامتمت 
مهمتي في جمع الوثائق واملعلومات والصور وتسجيل املشاهد احلية التي 
عايشـــتها ورأيتها بأم عيني وهي ما ترجمتها في كتاب وثائقي عن الغزو 
اصدرته عبر مؤسستنا الوطنية »وكالة االنباء القطرية« في كتاب ضخم 
اسميته »احملنة« وصدر كسجل توثيقي حظي باهتمام رسمي وشعبي من 
االخـــوة في الكويت وفي قطر ورمبا فـــي جميع الدول العربية النه عبارة 
عن توثيق لذكرى مأســـاوية وشهادة على شجاعة هذا الشعب في جتاوز 
احملنة وااللتفاف حول قيادته التي استطاعت اعادة مجرى احلياة في البالد 
الى طبيعتها في زمن قياسي رغم العبث الذي حل بها واستتب األمن حيث 
كانت مرحلة اعادة البناء منوذجا مشـــرفا ودليـــال على حب اهل الكويت 
للكويت وااللتحام القوي بني القيادة والشـــعب والذي نراه مجسدا اليوم 
في احتفاالت الكويت اميرا وحكومة وشـــعبا في اجواء الفرحة والسعادة 

الغامرتني مبناسبتي العيد الوطني وذكرى التحرير.
هاتان املناســـبتان اللتان حتتفل بهما الكويـــت كل عام في هذه الفترة 

والتي نشـــارك انا واسرتي الصغيرة اجواءهما اليوم 
مع احبائنا شـــعب الكويت هما بالطبع ذكرى جميلة 
بكل تناقضات املعاني التي حتملها كل منهما، ففرحة 
الكويت بالعيد الوطني حتمـــل معاني االمل والعطاء 
واملستقبل واالســـتمرار في بناء الوطن والتالحم هذا 
من ناحية ومن ناحية فرحة الكويت بذكرى التحرير 
مع مـــا حتمله ذكرى االيام الســـوداء التي حلت على 
الكويت ابان تلك املرحلة الســـيئة الذكر اال ان اصرار 
اهل الكويت باالحتفال بها له فيما يبدو طعم خاص الن 
معنى التحرير في حد ذاته اجناز ودليل على التضحية 
والبطولة والصمود واالصرار على حب الوطن والتمسك 
بترابه وهو ما وجد العالم بأسره يسانده ويدفع الى 
اعادة احلق الصحابه وعودة االستقرار واالمان وهو ما 
يعطي اهل الكويت الدافع والقوة في اكمال املسيرة وراء 
قيادته العظيمة املتطلعة الى بناء دولة عصرية يحكمها 
العدل والقانون وتستمد اميانها من دستورها املنبثق 

من ديننا االسالمي احلنيف وسنة نبينا الكرمي.
ان ذكرياتـــي مع الكويت العزيزة حتمل الكثير من 
الصفحات املتنوعة منها ما سجله التاريخ بأحرف من 
نور ومنه ما جتاوز عنه مع مرور الزمن ولم يعد له وقع في سجل الكويت 
الناصع الذي ال يدون فيه اال ما يستحق االهتمام ويرفع من شأن البالد وهي 
اجنازات تظل راســـخة في ذاكرة اهلها ينهلون من معني حضارتها االصيل 
ليوصلوه الى اجيالهم احلاضرة ومن ثم لينتقل بكل صفائه ونقاوته الى 

اجيالهم املقبلة.
ادون مقالتـــي هذه وانا في حضرة هذا البلد العزيز وفي جو افراح اهل 
الكويت بكل فئاتها واطيافها وهم في نشـــوة الفرح متجانســـني متحابني 
مدركـــني، وهم في غمرة هذا الفرح، مـــا قدمه اآلباء واالجداد من تضحيات 

عزيزة من اجل بناء الكويت احلديثة.
جميـــل ان تتزامن ذكرى العيد الوطني مع ذكرى التحرير وهو ما يؤكد 
ان الذكريـــات املؤملة عندما تترابط مع افـــراح الوطن ميكن ان تتحول الى 
ذكرى جميلة وتشـــكل فرصة للتأمل والعبر لتكون حائط صد عفويا لكل 
من يريد تعكير صفو هذا الفرح الذي ننشـــد من ورائه االمن واالستقرار 
واالمان والذي بالطبع لن يتأتى اال باالبتعاد عن النعرات اجلاهلية والتمسك 

بالفضيلة التي هي املالذ نحو مجتمع امن ومستقر ومتطور.
ها هي االعياد تعم ارجاء الكويت وتندمج اطياف البالد في تناغم هرموني 
يعزف اجمل األحلان في حب الوطن الذي هو االساس واالمل املنشود واحلب 
موصول الى قائد املسيرة صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد الذي 
حمل لواء املســـيرة ليكمل ما ارساه ســـلفه من حكام الكويت الكرام حيث 
تشهد مرحلة حكمه حاليا مزيدا من االجنازات التي تؤكد حكمته وحنكته، 

فهنيئا للكويت عيدها الوطني املجيد وسالمتكم.

عمار يا كويت

بقلم: خالد عبداهلل الزيارة
مدير تحرير وكالة األنباء القطرية

)كرم دياب(جانب من االطفال املشاركني في التجمع

محمد راتب
ناشدت ممثلة أهالي حدائق الكويت م.هيفاء 
محمد املهنا، سمو رئيس مجلس الوزراء التدخل 
لوقف اجراءات إزالة التشجير واألسيجة اخلضراء 
من أمام منازل السكن اخلاص للمواطنني لالبقاء 
على الكويت واحة خضراء وارفة الظالل ال صحراء 
قاحلة. جاء ذلك خالل جتمع ألهالي حدائق الكويت 
ظهر أول من أمس حتت عنوان »نبيها خضراء«، 
دعي اليه نواب من مجلس األمة واملجلس البلدي 
والهيئة العامة للزراعة ووزارة البلدية، لكن احدا 
لم يحضر التجمع، حيث قدم البعض منهم اعتذاره 

بسبب الظروف اجلوية املغبرة.
وأضافت املهنا ان الشعب الكويتي شعب منظم 
ال يرفض الترتيب واجلمال لبلده، وانه ليس ضد 
أي من اجلهات أو القرارات لكنه ضد ما وصفته 
مبجزرة األشـــجار التي ستشن في مارس املقبل 
اذا لم يتم العدول عن القرار الصادر بهذا الشأن، 
مشيرة الى ان ازالة األسيجة اخلضراء واألشجار 
ستؤدي الى فقدان احملبة واالهتمام بالزراعة، مما 
ســـيؤدي الى حتويل معظم ساحات الزراعة الى 
مواقف سيارات وســـاحات ترابية بعد ان كانت 

جنة خضراء.

المهنا إلعادة النظر في قرار منع التشجير

النادي البحري يحتفل باألعياد اليوم
في إطار احتفـــاالت النادي البحري بالعيد 
الوطنـــي وذكرى يوم التحريـــر تقيم اللجنة 
البحرية في النادي اليوم في متام الساعة 2.30 
سباق الكويت لقوارب »النزهة« بجولته األولى، 
وذلك حتت رعاية »أمريكانا« في املنطقة البحرية 
املقابلة ملطعم فرايديز مبســـافة من 36 الى 40 

كم ومبشاركة 12 فريقا محليا.
وقد استكملت اللجنة كل استعداداتها لتنظيم 
السباق الذي يعتبر األول من نوعه في الكويت 
فيما أجرت اللجنة املنظمة لقاء تنويريا مساء 
امس االول للمتسابقني شارك فيه رئيس اللجنة 
البحرية في النادي عبدالقادر النجار ومشرف 

السباق واملتســـابق العاملي لزوارق الفورموال 
يوســـف الربيعان، الى جانب مدير العالقات 
العامة في النادي الزميل أسعد عبداهلل، ومت في 
اللقاء استعراض أبرز اللوائح ومواعيد التجمع 
والفحص والتجارب الى جانب خط سير السباق 

ونقطة البداية ونقطة النهاية.
وسيشـــارك فـــي الســـباق 12 فريقا و24 

متسابقا.
وقد وجهت اللجنة البحرية املنظمة الدعوة 
للجمهور بشكل عام حلضور السباق الى جانب 
حفل التتويج الذي سيقام بحضور رئيس النادي 

البحري اللواء فهد الفهد.


